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 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 .سم
بسممم ا الممرامر الممرامم الامممل ا رب الصممالمور و مملر ا وسمملم وبممار  علممر هبوهمما مامممل وعلممر  لمم  

 ا بصل:مو اب  أجمصور أ
 : -ورام  ا تصالر-بر اجر  قال اإلمام الاافظ أامل بر علي

قال: جاءت زيهمب اممرأة ابمر مسمصول ف:المت: مما رسمول ا  -رضي ا عه -وعر أبي سصول الخلري  
 ممر أام  وولمل  أهم  مسمصول ابمر فمزعم بم  أت مل  أر فمررلت لمي المي عهملي وكمار بال لقة الووم أمرت إه 

 ت ملقت ممر أام  وولمل  زوجم  مسمصول ابمر  ل )) :-وسلم علم  ا  لر- الهبي ف:ال علوهم ب أت ل  
 روا  البخاري. ((علوهم ب 

الحمدددد ب رل المددددالمين وسددددلا هللا وسددددلم وبددددارب علددددا عبددددل ورسددددوله  بي ددددا محمددددد وعلددددا  لدددده وسددددحبه 
 .أجممين

قدا : جدا ز ني دل امدرأ   -رضدس هللا ع ده-وعدن أبدس سدميد الخددر   : -رحمده هللا تمدالا-يقدو  المللد  
، من ن فقها  األمةد هللا بن مسمود بن غافل الهذلس ابن أم عبد من جلة السحابة وساداتهم فقه معبابن مسمود 

كدان قليدل ذاز اليدد ولديي بميدل أن يوسد   -رضدس هللا ع ده-أهل القر ن ومدن أهدل هللا وخاسدته، ابدن مسدمود  
ولدديي بميددل أن يمددي   بهددذا الوسدد  فحالدده ميسددور  يم ددس أقددل مددن يقددوم بحاجتدده ولددذا احتددا   لددا سدددقة نوجتدده

المسددلم دون المسددتوم الم،لددول، كمددا أ دده لدديي مددن الميددل أن يمددي  ،الددل الملددم بددل المددالم هددذا لدديي بميددل، فددال 
يحمددل ،الددل الملددم اسددتب،ا  الددرنا أن يتددرب الملددم ويتجدده  لددا الددد يا وي سددر  عمددا حسددله فيضددي    سدده، فددالملم 

مسمود ابن أم عبد جا ز م اقبه فس األحاديث السدحيحة   خير مغ م وأولا ما يحرص عليه اإل سان، هذا ابن 
بالسدقة  -عليه السال  والسالم-، أمر ال بس  بالسدقة اليوم أمرز   بفقالز: يا رسو  هللا تكاد تحسر، يقو : 

د وكدان ع ددها حلدس لهدا، و بمد الخ،بة فس الميد وخص بها ال سدا  أل هدن أك در أهدل ال دار فجدا ز امدرأ  ابدن مسدم
هل فس هدذا مدا يدد  علدا نكدا  الحلدسف لديي فيده مدا يدد  علدا  به أتسدا أن فأردز لس حلس ع د  وكان: تقو 

نكا  الحلدس وان مدا تريدد أن تتسددا بدالحلس   مدن الحلدس ولدذا لدم يدذكرل أهدل الملدم فدس أدلدة نكدا  الحلدس فدأردز أن 
أل هددا  ؛ياا أ ده فددس سددقة ال  دلظداهر السد ،علدديهم بدهتسددقز  مدن أحدد  وولددل أ ده مسدمود ابددن فدنعمأتسددا بده 

ن حملده بمضددهم ورأم أ ده فدس السدددقة الواجبدة ف دس سددحيب البخدار  عدن ني ددل  تريدد أن تتسددا بجميدد  المدا  وان
أيجن  ع س أن  جمل السدقة، أو يجن  ع ا أن  جمل السدقة فس نو  امرأ  ابن مسمود أ ها قالز يا رسو  هللا 

يددأتس  فيجددن  ع ددسا    مددا يكددون فددس الواجددل، كمددا أن أواإلجددن  لسددلة  )) مددم، لددب أجددر السدددقة وافقيددرف فقددا : 
أو يقبددل م ددس أن أجملهددا فددس نو  وأو د وأيتددام فلدديي فددس الحددديث مددا يددد   فأيغ ددس ع ددس هددذا فبمم ددا أيغ ددس ع ددس

علددا أ هددا واجبددة و  علددا أ هددا ليسددز واجبددة، والسدددقة ت،لدد  علددا هددذا وهددذا، فددنعم ابددن مسددمود نعددم يم ددس قددا : 



يغلل علا الظن س نعم كما هو األسل بمم ا قا ، واستممالها المرفس فس القو  المشكوب فيه أو القو  الذ  تأت
، ك يرًا ما يقو  سيبويه فس كتابه: نعم الكسائس، ويوافقه، فهو يستممل نعم بمم ا القو ، و  يدتهم القدو  أ ه خ،أ

س الكالم نعم ابن مسمود أ ه وولدل أح  مدن تسددقز و  ساحل القو ، بي ما استممالها المرفس يشم م ه الشب ف
بده علديهم، أحد  بده مددن تسددقز بده عليده، فسدددقة النوجدة علدا نوجهدا جدائن  وع ددد األك در حتدا ال درث أل هددا   
تجددل عليهددا   قتدده، بخددال  المكددي نكددا  الددنو    تسددر  للنوجددة أل هددا تجددل عليدده   قتهددا،   قددة الددنو    تجددل 

 نكاتها. علا النوجة فتسر  له
يقو  بمضهم، هذا رأ  لبمض أهل الملم أ ها   تسب سدقة النوجة أن تسر  للنو  لماذاف أل ده ي  د  

عليده السدال  -من هذل النكا  عليها فترج   ليها، و  يم   أ ه  ذا ملب ال قير أن يأكل م ها غ س، كما أكل ال بس 
 ذا ملكده ال قيددر    يم د  و عليهدا سددقة ول دا هديدة  ))هدمدن اللحدم الدذ  تسددا بده علدا بريدر  ، قددا :  -والسدالم

، رها، وان  فالسدقة أو النكا  علايتسر  به، فنعم ابن مسمود أ ه وولدل، الولد قا  أهل الملم يحتمل أ ه من غي
  تسددر     لددا األسددل و   لددا ال ددرر والولددد فددرر، فقددالوا:  ن الولددد لدديي م هددا، أو أن هددذل السدددقة ليسددز هددس 

))سدددا ابددن : -عليدده السددال  والسددالم-جبدة التددس حددددز مسددارفها، أحدد  مددن تسدددقز بدده علديهم فقددا  ال بددس الوا
، الحاجدة   سديما فدس السددقاز ال  دل  شدب أ ده  ذا وجددز  علديهم  سمود نوجب وولدب أح  من تسددقز بده م

بيا هدا  -جدل وعدال-هللا  ألن ال رض ركدن مدن أركدان اإلسدالم ومسدارفه محددد  تدولا ؛وأما فس ال رض فيحتاط له
ولم يكلها  لا أحد فيحتاط لها أما سدقة ال  ل فاألمر فيها سمة، وكلما كان من هدد  هدذل السددقة الم دوبدة كدل 

وهدذا حدديث فدس البخدار  وعرف دا أن  ))نوجب وولددب أحد  مدن تسددقز بده علديهم  ما كان فيه سلة فهو أفضل 
ة، وعلدا كدل حدا  لدو كا دز الواجبدة ف يده دليدل علدا جدوان سدر  السدقة مختل  فيها هل هس الواجبة أو م دوبد
ألن   قته ليسز واجبة عليها، وم مه بمضهم ألن هذا الما  سدو   ؛نكا  المرأ  لنوجها، وهذا جائن ع د الجمهور

 يمود عليب عليها باإل  اا، وقل ا أ ه   ما   من ذلب.
 وأما الولد فحملول علا أ ه من غيرها.

 .طالب.........
، ولد النوجة ي ن  علا حسل التوس  م نلة الولد هكذا حمله جم  مدن أهدل الملدم وك يدر ي ن  م نلة الولد

 م هم يقو  أ ها فس السدقة غير الواجبة  مم.
 طالب.........

 النوجة المرأ  تتسدا علا نوجها  مم  ي  الما  ، هذا حديث  ص فس البال.
 طالب..........

 د  ع ددهم ألن السددقة مرتب،دة ارتبداط بال  قدة،  ذا كدان يقدس مالده بهدذل السددقة ، والنكا  الجمهور مدا يم
  مم هو يقس ماله بهذل السدقة  ذا أع،اهم من نكاته و  قته واجبة أحالها علا هذا المم،ا وهو نكا .

: - لر ا علم  وسلم-قال: قال رسول ا   -رضي ا عههما-: وعر ابر عمر  -رام  ا-قال 
 متف  علم .))ما وزال الرجل مسرل الهاس اتر مرتي ووم ال:مامة ولمس في وجه  مزعة لام(( 



))ممر سمرل الهماس : - لر ا علمم  وسملم-قال: قال رسول ا   -رضي ا عه -وعر أبي هريرة  
 روا  مسلم. أموالهم تكثرًا فإهما مسرل جمرًا فلمست:ل أو لمستكثر((

))ألر مرخم  أاملكم قمال:  - لر ا علمم  وسملم-عر الهبي   -رضي ا عه -وعر الزبور بر الصوام 
ابل  فمرتي بازمة مر الاطمب علمر رهمر  فوبمصهما فمكم  بهما وجهم  خومر لم  ممر أر مسمرل الهماس أعطمو  أو 

 روا  البخاري. مهصو ((
مسمرلة كمل ))ال: - ملر ا علمم  وسملم-قال: قمال رسمول ا  -رضي ا عه -وعر سمرة بر جهلب 

 روا  الترم ي و اا . مكل بها الرجل وجه  إال أر مسرل الرجل سلطار أو في أمر ال بل مه ((
 للتك ر .  علا تحريم المسألة من غير حاجة األحاديث المذكور  كلها تد

قددا : قددا   -رضددس هللا ع همددا-وعددن ابددن عمددر  : -رحمدده هللا تمددالا-فددس الحددديث األو  يقددو  المللدد  
وقدد جدا  ال هدس عدن ك در   ،يم س من أموالهم ...(())ما وزال الرجل مسرل الهاسسلا هللا عليه وسلم:  رسو  هللا 

}َما َأوَُّها السلا   ها عن قيل وقا  وك ر  السلا ، وحمله أهل الملم علا عمومه فس أمور الد يا وفس مسائل الملم 
مم ممَماء إنر تاب   ِ ممَرلاوا  َعممر  َأ وَر  َمهامموا  اَل َتس  م  الَّمم ن كا ممم  فهددو محمددو  علددا عمومدده، فالسددلا   [  سددور  المائدد 101)] َل َلكاممم  َتسا

مم ور لهذل ال سوص لكن من  نلز به  انلة أو حسلز له مسألة يريد الحكم الشرعس فيها اتجه  ليه األمر، فدس 
رن قوله جل وعدال:  ك  َرلاوا  َأه َل الم ِّن يدر السدلا  المدأمور بده، مد هم مدن فالسدلا  الم هدس ع ده غ [  سدور  ال حدل34)] }َفاس 

يحمل السلا  الم هس ع ده علدا السدلا  علدا سدبيل التم دز، ولدذا جدا  ال هدس عدن األغلو،داز علدا سدبيل التكبدر 
، أو علا سبيل تم يدز المسدئو  أو السدلا  عدن فضدو  المسدائل وتشدقيقها والمسدائل التدس لدم والترف  وبيان الم نلة

وي دددر، كددان السددل  يتوقددون م ددل هددذا، وكددا وا يسددألون السددائل هددل وقمددز هددذل تقدد  والحددوادث التددس يبمددد وقوعهددا 
المسالة أو لم تق ، فس وقز الت نيل الذ  يخشا م ه التحريم بسبل السلا  وقد جا  الوعيد فس ح  من سأ  عن 

  فرعدوا شس  لم يحرم فحرم من أجله، لكن بمد أن أمن هدذا وا ق،د  الدوحس واسدتقرز الشدريمة وكمدل الددين الملمدا
المسائل وسوروا مسائل لم تق  ومر دوا ال،دالل عليهدا، وخرجدوا ال،دالل علدا هدذل ال،ريقدة وتوسدموا فدس هدذا فدال 

 ما   من أن يمرن ال،الل علا مسائل لم تق ، لكن يبقا أ ه   يك ر السلا     لشس  يرجو م ه فائد .
يم ددس مددن أمددوالهم وفددس حكمدده المددرأ  ألن  السددلا  الددذ  مم ددا فددس أمددور الددد يا مددا يددنا  الرجددل يسددأ  ال دداي

خ،ال الرجا  يدخل فيه ال سا ، يسأ  ال اي حتا يأتس يدوم القيامدة السدائل رجداًل كدان أو امدرأ  ولديي فدس وجهده 
منعدددة، ق،مدددة لحدددم، فمقتضدددال أن ال دددار فدددس مقابدددل هدددذا السدددلا  تأكدددل لحدددم وجهددده فدددال يبقدددا    المظدددم،  سدددأ  هللا 

ألن مقتضال أن ال ار تأكل وال ار   يتوعد بهدا    علدا  ؛ديث فيه دليل علا تحريم السلا السالمة والمافية، فالح
محرم، والحديث محمو  علا من يسأ  تك رًا لغير حاجة، أما من سأ  من حاجة ف س ال سوص الالحقة ما يد  

ل السددور  وجدا ز فددس علدا جدوانل، ولددذا تدرجم البخدار  علددا الحدديث بددال مدن سدأ  ال دداي تك درًا، فحملدده علدا هدذ
 .بمض الرواياز 

: -سدلا هللا عليده وسدلم-قدا : قدا  رسدو  هللا   -رضدس هللا ع ده-الحديث الذ  يليه حدديث أبدس هريدر   
))مدن أخدذ مدا هدو أعدم مدن ذلدب  :يم دس بهدذا القيدد، مدن سدأ  ال داي وفدس روايدة ))من سأ  ال اي أموالهم تك درًا   

كيد   ذا ،ري  القرض أو ب،ري  الدين يتك ر بذلب فإ ه   يمدان علدا سددادل فجا  ذمه ولو أخذل ب ال اي تك رًا  



 :يسدأ  جمدرًا يحدرا وجهده ليتحدد مد  الحدديث السداب  ))فإ ما يسدأ  جمدرًا  ، فاألمر أشد أخذل بغير مقابل بالسلا 
بة يتسور   سه يسدأ  يم س  ذا عر  أن هذل الماق   فليستقل أو ليستك ر))الالم  م األمر  فليستقل أو ليك ر  ))

ال ددداي جمدددر، والجمدددر  سدددأ  هللا المافيدددة هدددل ألحدددد ،اقدددة فدددس مقاومتددده،  ذا تسدددور أ ددده يسدددأ  الجمدددر فليسدددتقل أو 
ليسددتك ر اجمدد  اجمدد  وقددود لددب وهددذا سددلا  تهديددد  قددو  هددذا أمددر تهديددد ولدديي بددأمر تخييددر   مددا هددو أمددر تهديددد 

تام   ئ  ِن َملاوا َما  ))فليأخذها أو ليدعها فإ ما أقضس له بق،مة مدن  دار فليأخدذها  :لحديثفس ا [  سور  فسلز30)] }اع 
 ما هو بهذا تخيير   ما هو تهديد. أو ليدعها  

عدن  -رضدس هللا ع ده-وعدن النبيدر بدن المدوام  : -رحمه هللا تمدالا-فس الحديث الذ  يليه يقو  الملل  
أتس بحنمة من الح،ل علا ظهرل فيبيمهدا فيكد  ))ألن يأخذ أحدكم حبله فيقا :  -سلا هللا عليه وسلم-ال بس  

هدذا فيده حدث علدا الممدل فالددين دي  دا  هللا بها وجهه يم س بقيمتها خير له من أن يسأ  ال اي أع،ول أو م مدول  
َملاموا  وب الحمد دين الممل، وليي بدين ب،الة و  كسل و  خمو ،   ما علدا اإل سدان أن يممدل    101)] }َوقاملن اع 

لكن الممدل لمدا خلد  لده اإل سدان وهدو تحقيد  المبوديدة ومدن المبوديدة أن يسدما فدس تحسديل مدا يمي ده  [التوبةسور  
َما علا تحقي  الهدد   ه  َر اللُّ وَبَ  من ألن ال سديل مدن الدد يا   بدد م ده لتحقيد   [  سدور  القسدص77)] }َواَل َتهَس َه ن

يتمبدد اإل سدان بددون  نر بده وبمدا   يدتم    بده،   يمكدن أالهد  والوسائل لها أحكام المقاسد واألمر بالشس  أم
ما يمي ه علا بقا  جسمه وبقا  حياته، فهذا ألن يأخذ أحدكم حبله فيدأتس بحنمدة مدن الح،دل تسدور هدذل المه دة 
 ؛مه ة شاقة علا ك ير من ال اي فكيد  بمدا هدو أهدون م هدا وأسدهل وال داي اكن يسدت ك ون عدن ك يدر مدن المهدن

شوا فس رخا  وفس رغد فملا اإل سان أ  يمتهن   سه بسلا  ال اي، فكو ه يمتهن   سه بالممدل أيسدر لده أل هم عا
 من أن يسأ  ال اي ، فال اي يست قلون من يسأ  ولو كان المسئو  شيئًا يسيرًا.

 ولددددددو سددددددئل ال دددددداي التددددددرال ألوشددددددكوا
 

  ذا قيدددددددددل هددددددددداتوا أن يملدددددددددوا ويم مدددددددددوا 
 

يسددقس سددوط أحدددهم مددن يدددل  -رضددوان هللا علدديهم-اسددت قلوا، والسددحابة ع،ي ددس كدد  مددن تددرال أ لددو تقددو  
علدا م دل  -عليه السال  والسدالم-وهو علا البمير   يقو  ل الن  اول س السوط، ي ن  فيأخذل، وقد بايموا ال بس 

 هذا.
يددأتس ))يخددر   لددا خددار  البلددد حيددث يوجددد ح،ددل  ألن يأخددذ أحدددكم حبلدده فيددأتس بحنمددة مددن الح،ددل  ))

السدلا   مة من الح،ل علا ظهرل فيبيمها فيكي  هللا بها وجه خير له من أن يسأ  ال داي أع،دول أو م مدول  بحن 
  شب أ ه ذ ، والسلا  م  الحاجة   بأي به ألن هدذا أمدر   بدد م ده، لكدن شدري،ة أ  يكدون لده حيلدة يسدت،ي  

ل لده أن يسدأ  ال داي، هدذا الددذ  أراد أن بواسد،تها يم دس لده قددر  علدا التكسددل علدا مدا سديأتس، فم دل هدذا   يحدد
يحت،ل ل  سه ويبي  ويستغ س بذلب عن ال اي يقو : أخذ الحبل وخر  ووجد الح،ل مم دور مداذا يسد  ف  قدو : 

ذا م   فس هذا يم   مدن جهدة أخدرم  ألن ه داب أ دوار مدن الح،دل  ؛ ذا سد بال فتب هللا أبوال ما يلنم الح،ل، وان
م مهدددا، المقسدددود أ ددده قدددد يقدددو  هدددذا الكدددالم، الرسدددو  قدددا  لددده اح،دددل، قدددا  وهللا  أو جهددداز يراعدددوا المسدددلحة فدددس

  تمتمد  -جل وعال-الح،ل مم ور وأ ا  ي  أسو   مم ي تب هللا لب  فاا، فأ ز عليب السمس والتوكل علا هللا 
 ،وتدرو  ب،ا داً فلو توكل ال داي علدا هللا حد  التوكدل لدرنقهم كمدا تدرنا ال،يدر تغددوا خماسدًا علا جهدب وقدرتب 

لكن   بد من السمس ما قا  تجلي فس أوكارها والسما    تم،ر   ذهل و  فضة، بل علدا اإل سدان أن يسدما 



ذا سددما ولددم يتيسددر لدده الددرنا فه دداب بددال المسددألة  ذا عجددن وك يددر مددن ال دداي اكن مددن الددذين  ويبشددر ويلمددل، وان
مشدرين مدن عمدرل، تقدو  لده أ دا أذكدر لدب عمدل يك يدب يسألون تجد ه اب خلل فدس حيداتهم يدأتس يسدأ  شدال فدس ال

ويم ب و  يكل ب، يقو : أ ا وهللا ما ع د   قامة،  قامتس غير  ظامية و  أمكن مدن الممدل    باإلقامدة،  قدو  مدا 
م ددل هددذل الددذ  يم مددب مددن أن تحسددل علددا  قامددة  ظاميددةف فه ددا   شددب أن ه دداب وسددائل تسددلب غيددر شددرعية ف

ددلا  مدد  حدداجتهم ومسدديي حددل، وأمدد األمددور تحتددا   لددا خافددة السج الحاجددة  ليدده، فهددذا ا الم دد  مددن السددلا  بالكليددة وان
يحتا   لا دراسة،  مم  ذ تك ل بمسالحهم من بيدز المدا  وأغ دوا عدن السدلا  فليم مدوا، يبقدا أن السدائل عليده أن 

ألن بمض  ؛أورادهم و  أذكارهم يتوخا األوقاز الم اسبة والظرو  الم اسبة فال يق،  علا المسلين سالتهم و 
ال اي مباشر  بمدما يقو  اإلمام: السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته مباشر  يقوم، ويدتكلم بكدالم ،ويدل مد ظم مرتدل 

، المقسدود الظدن أن لده مدد  ،ويلدة يسدأ  ال دايكأ ه موعظة، وهذا ساحل دربة وخبر  الذ  يظهر ويغلل علدا 
مددن المسددجد وظهددر عليدده   ددار ال اقددة وأع،ددال ال دداي مددن غيددر ق،دد  ألورادهددم  أن م ددل هددذا  ذا جلددي فددس  احيددة

َهمر  وأذكارهم و  خلل فس سالتهم م دل هدذا  هدس عدن م مده و هدرل،  مائنَل َفمَت َته  ومدا  [  سدور  الضدحا10)] }َوَأمَّما السَّ
ه اجلدي أو شدو  لدب يدريب لمله سادا أما بال سبة لمن يق،  األذكدار ويشدو  علدا المسدلين م دل هدذا يقدا  لد

ن بمددض ال دداي يتخددذ هددذل  مه ددة، وت وعددز األسدداليل ت وعددز األسدداليل وسددارز هددذل المه ددة فددس مكددان م اسددل وان
دلا  مدن السدبية وكبدار السدن،  بمض األحوا  مددخل لل سداد وبوابدة  لدا الشدر وحسدل فيهدا خ،در علدا بمدض السج

ف عليكم السالم، ع د  سلا  لو ت ضلز، تقو  ليكممضهم يتحايل يا شيخ السالم ع، وبتجدهم ع د اإلشاراز م الً 
شديخ وأ دا كدذا وأ دا حسدل لددس   ،  سدلا  علدم ومدا أدر   يد ، ويجيدب وهللا أ دا يدا لده وهللا اكن مدا ممدس شدس ، 

، يتحايلون بهذل ال،را، المقسود أن السائل له  سيل و  يجون  هرل و  م مه م مًا باتًا ألن م هم من هو ويسأ 
  ق وسيلة له    هذل وم هم من هو كاذل لكن تحتا  المسألة  لا دراسة مت بتة ت را بين هذا وهذا ويسادا و 

هددل   السددبية ع ددد اإلشدداراز واألمدداكن الخ،ددر ، أيضددًا فددس أوقدداز السددلواز يسددألون، ،يددل متددا يسددلون هددل  ، 
يجل م مهم المقسدود أن م دل هدذل  يم مون فس م ل هذا، ب از ي تن ال اي يسألن ع د اإلشاراز أيضًا هذا خ،ر

  بد من ع اية المسئولين بها، وبمضهم يتحايل ببي  بمض األشيا  حتا وجد من السبية من يجم  جرائد أمي 
وقبدل أمدي ويتحددين اإلشدار   ذا بغدز ت ددتب جريدد  أع،ددال ريدالين ومشدا  ذا وسددل البيدز  ذا هدس جريددد  أمدي هددذا 

   بد من حلها و  بد من عالجها.موجود، المقسود أن م ل هذل األمور 
))المسألة كد : -سلا هللا عليه وسلم-قا : قا  رسو  هللا   -مارضس هللا ع ه-وعن سمر  بن ج دل   

يكد بها الرجل وجهه    أن يسأ  الرجدل سدل،ان أو جرو  يجر  وجهه بهذل المسألة،  خد يكد بها الرجل وجهه 
ن السل،ان   ما يم،س مدن بيدز المدا  و  م دة فدس هدذا،   م دة فدس م دل السل،ان مست  ا أل فس أمر   بد م ه  

هذا أل ه من بيدز المدا  وبيدز المدا  مسدتح  لجميد  المسدلمين فهدو كالوكيدل عدن عامدة المسدلمين يونعده علديهم، 
س فدس فإذا سأ  السل،ان   يالم والتم   والتورر بمد أفضل وأفضل أما  ذا أع،ال السل،ان من غير مسألة فسيأت

وفدس حدديث أبدس ذر فدس سدحيب مسدلم أن  ))خدذوا فتمولدوا  قدا :  -عليه السال  والسدالم-حديث عمر أن ال بس 
ما جا  من غير مسألة و  استشرا  أ ه يلخذ، وفس الحديث   سه أمدا  ذا كدان  م دًا لددي ب فدال ألن بمدض ال داي 

ب،الل الملم لم   يظن بالتجار و  يظن يم،س لكن يحتا  يبس مقابل مما يم،س، تاجر يم،س بمض ،الل الم



، قد يم،يه أل ه يحتاجه فس بمض المسائل، فيحر  أحيا ًا أن ي تيه بم د  بمدض السدور أو لكن قد يوجد م ل هذا
يتساهل ممه فس تخ يد  بمدض األمدور، المقسدود أن م دل هدذا  ذا خ دز سدواً  كدان مدن تداجر أو مدن سدل،ان أو 

،  ذا كدان المقابدل لهدذل الم،يدة سدو  يكدون مدن دي دب يدر  ذا كدان  م دًا للددين فدالمدن كبمن أمير أو من ونيدر أو 
 ي الما  للخد   ي  يبقا م ه ع دب.أق ، الدين رأي الما ، فإذا تمرض ر 

حاجة ماسة فضاًل  ))المسألة كد يكد بها الرجل وجهه    أن يسأ  الرجل سل،ان أو فس أمر   بد م ه  
فددس  -وب الحمددد-ا، يسددأ ، ويكددون سددلاله بقدددر الحاجددة سددلاله بقدددر الحاجددة ويوجددد عددن ضددرور   ذا وجددد م ددل هددذ

وهددم بددأمي الحاجددة  ليهددا  األمددة  مدداذ  مددن يحتددا  ويتم دد  ويوجددد  دداي أيضددًا تمددرض علدديهم األمددوا  والنكددواز
م يرتددل ، ويوجدد مددن أسدحال األمدوا  مدن يم،دس بسدخا  وبخ دا  تدا-وب الحمدد-فيردو هدا، األمدة مدا نالدز بخيدر 

من يسما علا حوائج المحتاجين من الجممياز والمستودعاز الخيرية، يم س  -وب الحمد-األمور ترتيل ويوجد 
لكن لدو أخدر  األغ يدا  جميد  مدا أوجدل هللا علديهم،   يتسدور أن يوجدد محتدا ، فدال  -وب الحمد-موجود الخير 

 غ س، يوجد من يتم  .هو و من يسأ   يبخل ويوجد من يم،س، يوجد شب أ ه يوجد من
 فهذا   ما   من السلا  والحديث روال الترمذ  وسححه. ))أو فس أمر   بد م ه  

 طالب..........
  لدلكن  بز أ ده تسددا علدا المحتدا  وال قيدر فدس المسدجد ولدذا ي درا بدين مدن يدلذ  ال داي بسدلاله ويح

ذا وهدذا، تريدد أن تقدو   ذا م د  مدن يسدأ  عليهم وبدين مدن يظهدر فدس حالدة تبدين أ ده محتدا  فيم،دا، فدرا بدين هد
 ماله الذ  يملكه فألن يم   أن يسأ  ما  غيرل من بال أولا .

 طالب.......
ألن المساجد ما ب يز لهدذا، والضدالة مالده فكيد   ،  ه ا أعر  أ ز الذ  يسأ  عن الضالة يدعا عليه

مساجد هس مجتمماز لل اي، قدد يسدمل علدا بمن يسأ  ما  غيرل، وقد قيل هذا وخر  علا هذا لكن يبقا أن ال
اإل سان أن ي،را البيوز ويدخل عليها يدخل علا ال اي فس بيوتهم يسمل عليه فال وسيلة    فس المسجد لكن 
بال،را الم اسبة يجلي فس المكان بحيث يشمر ال اي أ ه محتا  فيتسدقوا عليه، لكن أ ز افترض أ ه جلي و  

 جلي خار  المسجد وسألهم للحاجة ، أمر   بد م ه فال بأي . أع،ال أحد شس  وهو محتا ،
 : باب قسم ال لقات:-رام  ا-قال 

))ال تاممل : -ممم  وسمملم مملر ا عل-قممال: قممال رسممول ا  -رضممي ا عهمم -عممر أبممي سممصول الخمملري 
ار أو مسمكور ال ملقة لنهمي إال لخمسمة: لصاممل علوهمار أو رجمل اِمتراها بمالم ر أو غمارم أو غماز فمي سمبول 

 روا  أامل وأبو لاول وابر ماج  و  اا  الااكم وأعل باإلرسال. ت ل  علم  مهها فرهلى مهها لنهي ((
 بال قسم السدقاز أو قسمة السدقاز: -رحمه هللا تمالا-يقو  الملل  
َمَسمممابيدددان مسدددار  النكدددا   -جدددل وعدددال-وتدددولا هللا  َ:مممَراء َوال  مممَلَقاتا لنل فا َهممما }إنهََّمممما ال َّ لنوَر َعَلو  َصمممامن كنورن َوال 

ممبنولن  ممرن السَّ وَر َوفنممي َسممبنولن سِّن َواب  َنممارنمن م  َوفنممي الرِّنَقممابن َوال  ال ما يددة   غيددر لكددن  [  سددور  التوبددة00)] َوال ماَملََّفممةن قالامموباها
سد ا  التدس القيداي علدا ال ما يدة ممدرو  ع دد أهدل الملدم مد هم مدن يقديي بمدض الوجدول ويضدمها  لدا بمدض األ

فإ مددا السددقاز لل قددرا  والمسدداكين والمدداملين )الددالم  هددذل للتمليددب أشدير  ليهددا وجددا ز األسدد ا  مختل ددة الحددرو  



وبمدض فال بد أن يملكها هل   و  يتسر  فيهدا قبدل تمليكهدا  يداهم، يملدب ال قيدر هدذل النكدا  في مدل فيهدا مدا شدا  
، أقبض نكا  لمد  س ة وأ    عليه، هدذا مدا هدو سر  أ ا با    عليه  يحسن الت ال اي يجتهد يقو  ال قير غالباً 

بتمليدب، أن تملكهددا  يددال وا،لدل م دده أن يوكلددب علدا اإل  دداا عليدده،   بدأي، ولددذا جددا ز بدالالم التددس هددس للملددب، 
لددم بي مدا األسد ا  األخدرم فددس سدبيل هللا،  مدم فبمضدها ب ددس التدس تقتضدس أ هددا توجدد وت  د  فدس هددذا المجدا  ولدو 

: -رحمده هللا تمدالا-ه أما البمض التس اقتضز بالم الملب   بد مدن التمليدب، فيقدو  المللد  ي يملكها شخص بم
))  تحل السدقة لغ س : -سلا هللا عليه وسلم-قا : قا  رسو  هللا   -رضس هللا ع ه-عن أبس سميد الخدر   

   لمامدل عليهدا))لسددقة    هدل   الخمسدة .. حسر األغ يا  ليي لهم مدخل وليي لهدم  سديل مدن ا   لخمسة
أع،يدز فقيدر فجدا  غ دس واشدتراها م ده،  حقده، هدذل نكدا    أو رجل اشتراها بمالده))ولو كان غ يًا أل ه يأخذ أجر ، 

فدال يشدتريها المنكدس، فحدديث عمدر لمدا حمدل علدا فدري فدس سدبيل هللا وباعده سداحبه علا أ  يكون هو المنكس 
سددمال رجددور فددس السدددقة، سددمال عددود فددس سدددقته ورجددور  ليهددا، فم ددل هددذا   يجددون لدده أن وأراد أن يشددتريه م دده 

الغدارم    أو غارم))يشتريها ولغيرل أن يشتريها، أو اشتراها أو رجل اشتراها من ماله لمامل أو رجل اشتراها بماله، 
رامة من مالده و  تحدل لده  ما أن يكون غرمه لمسلحته أو لمسلحة غيرل، فإن كان لمسلحته وهو غ س يسدد الغ

النكا ، مادام الوس   ابتًا غ س،  مم لو أتا هذا الغرم علا جمي  ماله سار فقيرًا يستحقه اسم ال قر، لكن غارم 
مدددين وسدددد نكددا  وسدددد الددديون مددن بمددض مالدده، هددل  قددو  أن هددذا الغددارم الددذ  يملددب األمددوا  وعليدده ديددون يملددب 

المائدة ألد  مدن النكدا ف   تحدل لده،   مدا المقسدود بده الغدارم الدذ  يدأتس الغدرم مليون وغارم بمائة أل  يأخدذ هدذل 
علا جمي  أمواله حتا يسير فقير فيأخذها باسدم ال قدر، أو يغدرم لمسدلحة غيدرل لحد، غيدرل، فم دل هدذا يأخدذ مدن 

الدة مدن النكا ، وهو الم سدوص عليده، ولدو كدان غ يدًا احتدا   لدا السدلب بدين فئتدين أو بدين شخسدين فتحمدل حم
 أجل اإلسال  فيأخذ هذل الحمالة من النكا  ولو كان من أغ ا ال اي.

غدان فدس سدبيل هللا يأخدذ الغدنا  النكدا  فيمدا يميد هم علدا تحقيد  الجهداد  ))أو غارم أو غدان فدس سدبل هللا  
 وا  تسار علا األعدا  و لو كا وا، ولو كا ز لهم أموا .

ا فأهدددم م هددا لغ ددس وحددديث بريددر  سددريب فددس هددذا اللحددم تسددد ))أو مسددكين تسدددا عليدده م هددا لغ ددس  
))هدو عليهدا سددقة قدالوا: لحدم تسددا بده علدا بريدر ، قدا :  ))ألدم أرم البرمدة وفيهدا لحدمف  تسدا به علا بريدر  

 والحديث فس السحيحين فال ما  . -عليه السال  والسالم-فأكل م ه  ول ا هدية  
أقددام وليمددة ودعدداب، تقددو  أ ددا  كددل نكدداتسف  ، ال قيددر لددب قريددل فقيددر فأع،يتدده مددن النكددا  ودعدداب لوليمددة 

ملدب هددذل النكدا  ،يددل، أسدهارب فقددرا  يحتداجون  لددا النكدا  فددأع،يتهم مدن النكددا  وملكدتهم  ياهددا وأو دب يددذهبون 
د  يدددأكلون م هدددا، هدددم ملكدددوا هدددذا النكدددا  ألن أو  ؛ لددديهم ويدددأكلون مدددن هدددذل النكدددا ، تقدددو  مدددا أع،ددديهم مدددن النكدددا 

ويتسرفون فيها وهذل المسألة فيها سمة، لكن   يقسد اإل سان هدذا   يقسدد ت ضديل األسدهار علدا غيدرهم ألن 
أو دل يذهبون  لا المكان باستمرار ويأكلون ع دهم، أما  ذا حسل مدن غيدر ات داا أ ده تسددا علديهم أكلدوا أو لدم 

والحددديث دليددل عليدده، روال أحمددد وأبددو داود وابددن ماجدده وسددححه الحدداكم وأعددل باإلرسددا ، يددأكلوا فدداألمر فيدده سددمة 
 -رحمدده هللا تمددالا-أحمددد وأبددو داود وابددن ماجدده روول موسددوً  ، وأرسددله اإلمددام مالددب فددس المو،ددأ، واإلمددام مالددب 

ا ع دددل بدين الموسددو    فدر أل دده  ؛موسددولة ك يدر م هددا يرسدلهااليرسدل ك يدرًا األحاديددث المخرجدة فددس السدحيحين 



مو،دأ مراسدديل ك يدر  والبالغدداز أل دده ال، اإلمددام مالدب يحددتج بالمراسدديل فليسدز بمشددكلة ع ددل أن توجددد فددس والمرسدل
 .يحتج بالمراسيل

 احدددددددتج مالدددددددب كدددددددذا ال ممدددددددان
 

 بددددددددددددددده وتابموهمدددددددددددددددا ودا دددددددددددددددوا 
 

 ولذا   يحرص علا الوسل، وسل أو لم يوسل سيان ع دل.
وعمر عبومل ا بمر  عبيدد هللا، عبيدد هللا ممدرو ،ا بمر عملي بمر الخممار : وعر عبل -رام  ا-قال 

علي بر الخمار أر رجلور الثا  أههما أتما رسول ا   لر ا علم  وسلم مسراله  مر ال لقة ف:لمب فوهمما 
قموا  أبمو روا  أاممل و  ))إر ِئتما أعطوتكما وال اظ فوهما لنهمي وال ل:موي مكتسمب((الهرر فر هما جللور ف:ال: 

 لاول والهسائي.
عبيد هللا بن عد  بن الخيار من كبار التابمين، ،لل من شخص أن يريه وحشس بن حرل قا  أريدد أن 
أرم وحشس الذ  قتل حمن  وقتل مسيلمة، وحشس كبير جدًا فس ذلب الوقز، فدس الشدام ينيدد عمدرل علدا التسدمين، 

متل مًا ، قا  له وحشس: أ ز ابن عدد  بدن الخيدارف قدا :  مدم، فلما وق  عليه عبيد هللا ومن ممه وكان عبيد هللا 
فأماط الل ام وما يدريبف ما يمر  اسمه أل ه يمرفه قبل أن يسما، يقو : عرفدز رجلدب،  اولتدب أمدب علدا الدابدة 
وأ ز فس المهد، عرفه برجله بمد كمف عبيد هللا فس ذلب الوقز يمكن عمرل أك ر من خمسين س ة قا  بمضهم أ ه 

 حابس لكن الممتمد أ ه من كبار التابمين.س
أن رجلدددين حدددد ال أهمدددا أتيدددا، رجلدددين الدددرجلين أو الدددرجالن مبهمدددان، والمدددبهم   بدددد مدددن تميي ددده، لكدددن همدددا 

يسأ  ه من السددقة،  -سلا هللا عليه وسلم-ن رجلين حد ال أ هما أتيا ال بس سحابيان، والسحابة كلهم عدو  أ
لدين، ردد ال ظر مر  مرتين  الث شدو  سدبل مبدرر للمسدألة فمدا وجدد، فر همدا جلددين فقلل فيهما ال ظر فر هما ج

   و  حدد، فيهددا لغ ددس -للوسدد  وهددو الحاجددة- )) ن شددئتما أع،يتكمددايم ددس فيهمددا قددو  وقدددر  علددا الممددل، فقددا : 
رد ذلدددب  لدددا  يم دددس  ن ك تمدددا غ يدددين فدددال حددد، لكمدددا فيهدددا، والمسدددألة ديا دددة والخيدددار لكمدددا، لكمدددا ال ظدددر  ن شدددئتما

مشيئتهما فيد  هذا علا أن مردل  لا الديا ة، وأن اإل سدان   يسدتحل ،  ذا ظهدرز عليده   دار ال قدر   يسدتحل  
 يم،ا و  ي،الل ببي ة     ذا عر  ع ه خال  ما يدعس علا ما سيأتس فس حديث قبيسة.

هما جلدان لديهما القدر  والقدو  لقو  مكتسل  )) ن شئتما أع،يتكما و  ح، فيها لغ س و  لقو  مكتسل  
جا  وسد هما بأ همدا علا ا كتسال و  ح، لهما فيها فكي  يقو   ن شئتما أع،يتكمف هل لهما ح، فس السدقة 

 جلدان.
 طالب.........

لكن  ذا قا  شال  أ هما جلدان وقويان ولديهما القدر  لكن هما   يكتسبان  و  لقو  مكتسل يم س احتما
  وقيدل لده توظد  قدا  مدا أ دا من عمرل قدو  قدادر أو افتدرض أ ده فدس الخمسدة والمشدرين وع ددل شدهادفس المشرين 

، أ ا ما ع د  شس  أبدا أ،لدل النكدا ،  ذا ردد دال  لدا الوسد  األخيدر تدرم يدرد عليده م دل هدذا يدرد عليده متوظ 
  وجلدد لك دس مدا أ دا مكتسدل، م ل هذا ع دل شهاد  وبإمكا ده يتوظد  وي  د  وي ت د  قدا    مدا أ دا متوظد  أ دا قدو 

الوسدد  قددائم همددا جلدددان و  حدد، لقددو   فيم،ددا مددن النكددا  أو مددا يم،دداف اكن اإلشددكا  وي دده ع ددد ا فددس الحددديث
مكتسل فس النكا    ح، له فهل الوس  يكت ا بالقدر  علا الكسل أو   بد من تحق  وس  ا كتسال ، ألن 



 -عليه السال  والسالم-شيئتهما  ن شئتما أع،يتكما أو يكون ال بس رد ذلب  لا م -عليه السال  والسالم-ال بس 
مد  رليتده لهمدا وتحقدد  وسد  القدو     أ ده يشددب فدس قددرتهم علددا ا كتسدال فوكدل األمدر  ليهمددا، كمدا وكدل أمددر 

ألن بمض ال اي تشو  م ل ما شا  هللا تظ ه يممل عمل عشر  و  يست،ي  أن يممدل عمدل شدس   ؛الغ ا  ليهما
ع دل قدر ، وبمدض ال داي تجددل مدن أذكدا ال داي ومدن أحدرص ال داي و  يوفد ، وبمدض ال داي ت قسده الخبدر  ما 

والحذا والحرص وال باهة وم  ذلب غ س، شخص من البادية دخل  لا البلد فاشترم كيسًا كبيرًا من بر كبير جدًا 
  لساحل البدر أع، دس كيسدًا  ا يدًا فارغدًا يقولون فيه مائة ون ه يم س مائة وخمسين كيلو فس الكيي كبير جدًا فقا

البميددر عليدده  ال مائددة كيلددو اكن، أراد أن يركددل البميددر مددا يتحمددل  ،فمددألل مددن الرمددل وعددد  الكيسددين علددا البميددر
ف قددا : بددر، يددر وهللا مددا يتحمددل، قددا : ويدد  هددو هددذافسددار يمشددس ورا ل فتبمدده رجددل فقددا : وراب تمشددس قددا : البم

بدد مدن عدلده علدا البميدر،   : رمدل، لمداذا ليمدد  هدذا بهدذا ألن الكديي بم دردل   ي بدز  قا : وي  هو هذا ف قا
قا  يا أخس وين عقلب، كل الرمل واقسم البر بين الكيسين واركل ، فمل ارتا  البمير ومشا مشديًا ح ي دًا  دم لمدا 

المسدا وهدا ال دول المتمدنا، قدا : أدبر  ادال يا رجل تما ، ما ع ددب مدن األمدوا  قدا : أبدد وهللا مدا ع دد     هدا 
 ، يك ي ا المقل الذ  ع د ا، أ ا ع د  جيو  من األموا  أقو  عقلس يك ي س وعقلب يك يب فماد الكر   لا الرمل 
وعددد  بدده ، هددذا لددو عقلدده  افمدده كددان رانقدده هللا، قددا  هددذا المقددل   دخددل لدده، وهددذل حكمددة  لهيدده، لددئال يقددو  كسددبته 

وخبرتس  ، لك ه أيضًا منلة قدم لمن   يرضا ويسلم كدم جاهدل يقدو  الممدر  وهدو مدتهم بمقلس وح كتس ودهائس 
 بالن دقة:

 مذاهبه          وعالم عالم يقو ..كم جاهل جاهل أعيز 
 كددددددددددم عددددددددددالم عددددددددددالم أعيددددددددددز مذاهبدددددددددده       

 

 وجاهدددددددددددددل جاهدددددددددددددل تلقدددددددددددددال مرنوقدددددددددددددا 
 

 
 

 
 كم عالم يمترض بهذا علا القدر، 

 ائر        هددددددددذا الددددددددذ  سددددددددير األفكددددددددار حدددددددد
 

 وسدددددددددددير المدددددددددددالم ال حريدددددددددددر ن دددددددددددديقا 

 

، وك يددر ممددن هددم دو هددم فددس المسددتوم ع دددهم، ن األذكيددا ، أذكيددا  المددالم فقددرا الواقدد  يددد  علددا ك يددر مدد
وبمضددهم يددرد هددذا  لددا أن الددذكس جدددًا يتددردد مددا يقدددم علددا شددس     بمددد دراسددة وافيددة وتامددة ويحسددل ولددي  هددذا 

خدال  غيدرل الدذ  يغدامر والتجدار  تحتدا   لدا شدس  مدن الجدرأ  ، علدا كدل حدا  قدد ومتا هذا  م ت وتده ال درص، ب
ترم اإل سان وتقدر وضمه أ ده قدادر علدا ا كتسدال وهدو فدس الحقيقدة   يسدت،ي ، فدالمرد فدس ا كتسدال   علدا 

  لا مشيئتهما. -عليه السال  والسالم-القو  ولذا ردل ال بس 
-قال: قمال رسمول ا   -رضي ا عه -ة بر مخار  الهتلي : وعر قبم -رام  ا-قال الاافظ 
))إر المسرلة ال تال إال ألال ثتثة رجل تامل امالة فالت ل  المسرلة اتر م موبها : - لر ا علم  وسلم

ثم ممس ر ورجل أ ابت  جائاة اجتاات مال  فالت ل  المسرلة اتر م وب قوامًا ممر عمم ر ورجمل أ مابت  
م ثتثة مر  وي الاجا مر قوم  ر ل:ل أ ابت فتر فاقمة فالمت لم  المسمرلة اتمر م موب قواممًا فاقة اتر م:و 



روا  مسملم وأبمو لاول وابمر خزيممة  مر عم ر فما سواهر مر المسرلة ما قبم ة سات مركل   ااب  ساتًا((
 وابر ابار.

قدا : قدا  رسدو   - دهرضدس هللا ع-لهاللدس : وعدن قبيسدة بدن مخدارا ا-رحمده هللا تمدالا-يقو  المللد  
هددذا حسددر رجددل بددد  مددن ال ال ددة ويجددون - )) ن المسددألة   تحددل    ألحددد  ال ددة: -سددلا هللا عليدده وسددلم-هللا  

يم ددس عددن غيددرل تحمددل حمالددة عددن غيددرل وهددذا غددارم فحلددز لدده    رجددل تحمددل حمالددة)) -رجددل علددا تقدددير مبتدددأ
أسدابته جائحدة    ورجدل أسدابته جائحدة))سان عن غيرل المسألة حتا يسبيها  م يمسب، فالحمالة ما يتحمله اإل 

أ   فة سواً  كا ز سماوية أو أرضية فتل  ماله بسببها ريا  سيو  فيضا از حرائد  أو غيرهدا، غدرا فدس بحدر، 
بكسدر القدا     فحلدز لده المسدألة حتدا يسديل قوامداً ))يم س أتز عليه فأهلكته    أسابته جائحة اجتاحز ماله))

ورجدل أسدابته ))، أو قدا : سددادًا مدن عدي ،   حتدا يسديل قوامدًا مدن عدي ))اجته ويسد خلتده، وهو ما يقوم بح
، فاقددة حاجددة، حتددا يقددوم  ال ددة مددن ذو  الحجددا مددن ذو  المقددو  وان  المغ ددل، مددن أهددل   فاقددة حتددا يقددوم  ال ددة

مغ دل سدهل تلقي ده، المغ دل ال ، ة   من أهل الغ لة، ألن أهل الغ لة سهل أن يلقد هم ولدو كدا وا مدن السدالحين، ال
لك ه متس  بالغ لدة، فيلق ده هدذا الشدخص الغ دس فيقدو  أ ده  -جل وعال-سهل يم س قد يكون من أتقا ال اي ب 

جا  ددا بضدداعة مددن كددذا فغرقددز ويددوم  ددا س جا  ددا مددن كددذا  ددم بمددد ذلددب يرسددخ فددس ذه دده أن هددذا الرجددل بحاجددة 
در  ددم يشددهد لدده، وم ددل هددذا ال ددور   يددلمن أن يلخددذ مدد  غددر  ، وأسددابته فاقددة ومدد  الوقددز يددوم  ددم يددوم  ددم يددوم، يقدد

فيشدددهد شدددهاد  نور، بدددالتلقين يدددأتس  ليددده شدددخص فيقدددو  اشدددتري ا األرض ال ال يدددة يقدددو  مدددا شدددا  هللا أرض ،يبدددة 
، بمدد أسدبور يجدس يقدو  وهللا ك دا ك دز اشدتريتها علدا ألمدر علدا هدذاوموقمها استراتيجس وما أدر   ي  وي تهس ا

س أشيد عليها سدكن وأتوسد   دم يقدو  وهللا بمدد مدا أدرب قريبدة مدن كدل المرافد   دم يدأتس بمدد أسدبور يقدو  أساي أ 
،  م يأتيه أسبور راب  وغيرها عدل ا عن كو ه سكن ألن الموق  تجار  يريد أن يقيم عليها محالز تجارية ومكاتل

خدامي وقدد مدر واحدد وا  دين مدن بمدد م لده المقسود أن هذا اسدتقر فدس ذه ده أن األرض لده،  دم يأتيده بمدد أسدبور 
.....   ن البي دة اكن فدالن سدافر ومدا أدر   يد   ح دا محتداجين أن   درا األرضولق هم بهدذل ال،ريقدة يقدو  وهللا 

ال ، ة وال باهة ساروا يلق دون هم من أهل لخبر  و أهل الغ لة يقبلون التلقين م  األس  أن عامة المسلمين اكن م 
م، وسددائل اإلعددالم اكن سددارز تلقددن ال دداي فجميدد  مددا يقددا  فيهددا سددحيب، هددذل مشددكلة، فقبددو  علددا أعلددا مسددتو 

التلقين  فة، جر  ع د أهل الملم، الراو  الذ  يلقن   يتلقن مردود الرواية وك ير من ال اي يقو  أبدًا ش ز بمي س 
السدد ها  والم سدددون يدددبلجون  وقددد اكنشددو  السددح ، وكددو هم يلق ددون مددن الملددوم واألخبددار والسددور المدبلجددة 

سور عارية علا أ اي أهدل خيدر وأهدل فضدل هدذل مشدكلة  ذا ك دا  بدس  سددا مدن خدال  مدا ي ملده هدل   أسداي 
التلقين بمي ه، وضررل محدض حتدا يقدوم  ال دة مدن ذو  الحجدا، اكن الشدخص  ذا كدان فقيدر يحتدا   لدا أن يقديم 

و  عدر  بغ دا يم،دا بمجدرد دعدوال، لكدن المسدألة ه دا فديمن عدر  بي ة و ال دةف مدا يحتدا   ذا كدان ظداهرل ال قدر 
ن قدا  بمضدهم  بخال  دعوال، عر  بغ ال فال بد أن يأتس ب ال ة ما يك س ا  ين  ن ال الث يقاوم ما عدر  بده، وان

 أ ه يك س ا   ين وال الث مجرد استحبال ونياد  تأكد ويك س ا   ين كغيرها من الدعاوم .
هم أعدر  ال داي بده ويشدهدون فيقولدون: لقدد أسدابز فال دًا فاقدة، أسدابته بددليل أ ده قبدل من قومه: الذين 

هذل اإلسابة   يستح  ما ادعال، فحلدز لده المسدألة حتدا يسديل قوامدًا مدن عدي  فمدا سدوم هدذل األمدور ال ال دة 



ذا كان الحال  يدذ  يا قبيسة سحز يأكلها ساحبها سحتاً ))من المسألة  هل فمدا بالدب بدالحرام ، والسحز الحرام وان
، يسددحز مددا ع ددد الشددخص وجددا  وسدد  أهددل الكتددال بددأ هم أكددالون يددذهل   سدده ويددذهل غيددرل مددن الحددال  الددذ 

 روال مسلم و أبو داود وابن خنيمة  لا  خرل.   يأكلها ساحبها سحتاً ))للسحز، 
-رسمول ا قمال: قمال  -رضمي ا عهم -عبل المطلب بر ربمصمة بمر الامار   : وعر-رام  ا-قال 

وأههما ال تامل  :))إر ال لقة ال تهبني آلل مامل إهمما همي أوسمال الهماسر وفمي رواممة: - لر ا علم  وسلم
 روا  مسلم. ((لمامل وال آلل مامل

هذا الحديث مخر  فس سحيب مسلم عن عبد الم،لل سحابس   يو  له رواية فس الكتل الستة    هدذا 
لديي  يدر مدن أهدل التحقيد  أ ده الم،لدل، و و عبد الم،لل أو الم،لل، رجب كالحديث وقد اختل  فس اسمه هل ه

ف وقدد غيدر -عليده السدال  والسدالم-عبد الم،لل، أل ه كو ده عبدد الم،لدل يدرد عليده  شدكا  لمداذا مدا غيدرل ال بدس 
ا ال دور مدن هدذ -عليده السدال  والسدالم-  يجدون، وغيدر ال بدس  -جل وعدال-من  وعه ك ير ألن التمبيد لغير هللا 

))أ دا قدا :  -عليده السدال  والسدالم-، عبدد الم،لدل أجدان بمدض أهدل الملدم التسدمية بمبدد الم،لدل ألن ال بدس عدد
 خبدار، ف لكدن هدذا مجدرد -جدل وعدال-تخدر بشدخص ممبدد لغيدر هللا كيد  ي  ال بس   كذل أ ا ابن عبد الم،لل  

تحز التكلي ، مداز علدا ك در، لكدن لدو وجدد فدس  ، الذ  ماز ماز، المسألة فيمن هووتغيير اسم جدل   أ ر له
وأسلم غير اسدمه، فدالتغيير فدس شدخص قدد مداز يم دس لدو كدان للشدخص ولدد  -عليه السال  والسالم-عهد ال بس 

يد  ال ائدد   اختار له اسمًا قبيحًا سمال به  م ماز ال، ل هل يتمدل عليده ويدرو  يقددم علدا الجهداز يغيدر اسدمه وان
عليددده السدددال  -بددده بدددين األحيدددا ، ومدددا دام مددداز   يحتدددا   لدددا تغييدددرل فهدددذا م ددده فكو ددده  مدددن ا سدددم    أن ي دددادم

 قا : أ ا ابن عبد الم،لل يحكس واق . -والسالم
عليدده السددال  -هددذا الددراو  الددذ  مم ددا وهددو عمددد  مددن غيددر ابددن حددنم، ابددن حددنم يسددتد  بكددون جددد ال بددس 

-ا كدان اسدمه عبدد الم،لدل ف يده حجدة لمدن يقدو  أن ال بدس عبد الم،لل، لكن هذا الراو  الذ  مم دا  ذ -والسالم
لم يغيرل فتجون التسمية بمبد الم،لل، لكن من  احية ال ظر ما ال را بين الم،لل وم ا   -عليه السال  والسالم

 م اًل  ي  ال را أن  قو  عبد الم،لل أو عبد م ا ف من  احية ال ظر .
 طالب............

مبيددد لغيددر هللا   يجددون البتددة، ابددن حددنم يقددو : حاشددا عبددد الم،لددل ويسددتد  بقولدده،  ،   كلهددا أسددما  والت
لكن هذا الراو    شب أ ه  لو كان اسمه عبد الم،لل مشكل، ويسترو  بمض أهل الملم  لا جوان عبد الم،لدل 

د الخدال  فدس من خال  استدلوا بهذا الراو ، والخال  فيه ممرو ، هل هو عبد الم،لل أو الم،لل وما دام وجد
 ، ألن المبودية خاسة.-جل وعال-اسمه فال يكون وجود م ل هذا الراو  مبررًا للتمبيد لغير هللا 

سددلا هللا عليدده -عبددد الم،لددل بددن ربيمددة بددن الحددارث بددن عبددد الم،لددل بددن هاشددم قددا : قددا  رسددو  هللا  
)) ن السددقة   ت بغدس : -والسدالمعليده السدال  -: أل ه جا  ي،لل الممالة علدا السددقة، فقدا  لده ال بدس -وسلم

دخوله فس  لده دخدوً  أوليدًا فدال تحدل لده كمدا فدس الروايدة  -عليه السال  والسالم-ومن بال أولا ال بس  ك  محمد
أ هدا   تحدل )) :، هدذل هدس الملدة   مدا هدس أوسدال ال داي وفدس روايدة    مدا هدس أوسدال ال داي))األخرم و  كلده، 

 وال مسلم .ر  لمحمد و  ك  محمد  



جا  ت سير اك  فس ال سوص علا وجول حديث التشهد جا  بد  من    محمد اللهدم سدلس علدا محمدد 
متن وعلا أنواجه وذريته، فهم من  له ،  َبو  َس َأه َل ال  ما الرِّنج  َب َعهكا هن يلا سَّا لنوا   والد ص  [  سدور  األحدنال44)] }إنهََّما وارن

 فهن من  له ، فهذا ت سير لآل . -السالمعليه السال  و -فس أنوا  ال بس 
ومدد هم مددن يخددص    محمددد بدد   علددس و   جم ددر و   عقيددل و   المبدداي ومدد هم مددن يممددم، فيقددو :    
محمددد ب ددو هاشددم، كلهددم فيدددخل فدديهم مددن ي تسددل  لددا أبددس لهددل مدد اًل ومدد هم مددن يضددي   لدديهم ب ددس الم،لددل وهددو 

، والحديث الذ  يلس هدذا فيده الد لدة علدا مدا أ ه خاص بب س هاشمية وع د غيرهم الممرو  ع د الح ابلة والشافم
 يختارل الح ابلة والشافمية من دخو  ب س الم،لل فيمن   تحل لهم النكا  .

عفمار إلمر الهبمي : وعر جبور بر مطصم  رضي ا عه  قال: مِوت أهما وعثممار بمر -رام  ا-قال 
م بمهزلمة أعطوت بهي المطلب ممر خممس خوبمر وتركتهما وهامر وهم ف:لها: ما رسول ا - لر ا علم  وسلم-

 روا  البخاري . ((ا بهو المطلب وبهو هاِم ِيء واال))إهم: - لر ا علم  وسلم-واالةر ف:ال رسول ا 
قددا : مشدديز أ ددا وع مددان،  -رضددس هللا ع دده-: وعددن جبيددر بددن م،مددم -رحمدده هللا تمددالا-يقددو  المللدد  
اجددل لدددئال يم،ددد  علددا الضدددمير المرفدددور والمتسددل دون فاسدددل وجدددا  فددس الشدددهر مدددا ، ال سددل بالضدددمير ه دددا و 

مشديز أ دا وع مدان، ال سل بدون فاسل لكن المحق  ع دهم أ ه   يجون الم،  علا ضمير الرف  دون فاسدل 
 أو قا  مشيز وع مانف ما جان ع دهم 

ن علددددددددددا ضددددددددددمير رفدددددددددد  متسددددددددددل  وان
 أو فاسدددددددددل مدددددددددا وبدددددددددال فسدددددددددل يدددددددددرد

 

 لضددددمير الم  سددددلع، ددددز فافسددددل با 
 فدددددددس الددددددد ظم فاشددددددديًا وضدددددددم ه اعتقددددددددد

 

فقل ا يا رسدو  هللا: أع،يدز ب دس الم،لدل  -عليه السال  والسالم-مشيز أ ا وع مان بن ع ان  لا ال بس 
من خمي خيبر وتركت ا و حن وهم بم نلة واحد ، أل ه من ب س عبد م ا  جبيدر بدن م،مدم مدن ب دس عبدد م دا ، 

واحد  أل هم أب ا  عم، فهم بم نلة واحدد ، فمدا المبدرر لتخسديص م،لل واحد بم نلة عبد الم،لل والوعبد م ا  و 
لحدداقهم بب ددس هاشددم، هددم مددا يسددتدلون بب ددس هاشددم أل هددم أسددل ب ددو هاشددم أسددله  عليدده السددال  -ب ددس الم،لددل وان

ب دس  لكن اإلشكا  فس ب س الم،لل وهم بم نلة عبد م ا  فما الذ  يخسدص هدل   مدن هدل   أع،يدز -والسالم
جبيدر بدن -الم،لل من خمي خيبر وتركت دا و حدن وهدم بم نلدة واحدد  ، فقدا  رسدو  هللا  سدلا هللا عليده وسدلم:  

م،مم من أو د  وفل بن عبد م ا  وع مان من أو د عبد شمي بن عبد م ا  ويستوون مد  ب دس الم،لدل وب دس 
فهدم يحتجدون بب دس الم،لدل  -ال  والسدالمعليده السد-هاشم لكن هم   ي ظرون  لا ب س هاشم أل هم أسل ال بس 

من خمي خيبر وترب هدل   وهدم بم نلدة واحدد  فكدان الجدوال ال بدو  م ده  -عليه السال  والسالم-أع،اهم ال بس 
يم س هدذا حكدم شدرعس لدم ي ترقدوا فدس  ))  ما ب و الم،لل وب و هاشم شس  واحد  فقا :  -عليه السال  والسالم-

  فدس ذلدب الخبدر، كمدا جدا  بدذلب الخبدر ، فهدذل الملدة جملدز  لحداا ب دس الم،لدل بب دس جاهلية و   سالم كمدا جدا
هاشددم بهددذل الخسيسددة  ع،ددائهم مددن الخمددي م هومدده والغدد م مدد  الغددرم والخددرا  بالضددمان أع،ددوا مددن الخمددي  ذًا 

كدا  وهدذا يحرمون من النكا  كب س هاشم ألن حكمهم حكم ب س هاشم، فما دام أع،دوا مدن الخمدي يحرمدون مدن الن 
 من أقوم ما يمتمد عليه الح ابلة والشافمية.



بص  رجمًت علمر ال ملقة ممر  - لر ا علم  وسلم-أر الهبي  -رضي ا عه -وعر أبي رافع  :قال
 - لر ا علم  وسملم-بهي مخزومر ف:ال ألربي رافع ا ابهي فإه  ت وب مههار ف:ال: الر اتر  تي الهبي  

روا  أامممل و الثتثممة وابممر  ))مممولر ال:مموم مممر أهفسمهم وأههمما ال تاممل لهمما ال مملقة((ل: فرسمرل  فرتمما  فسممرل  ف:مما
 .خزيمة وابر ابار

يقددا   -سددلا هللا عليدده وسددلم-وعددن أبددس رافدد  وهددو مددولا رسددو  هللا   -رحمدده هللا تمددالا-يقددو  المللدد  
 ذا اشددتهر اإل سددان بشددس   اسددمه هرمددن ويقددا   بددراهيم، وهددذا شددأ ه شددأن مددن يشددتهر بغيددر اسددم الملددم فإ دده يضددي ،

ضددار غيددرل، مددن اشددتهر باسددمه ضدداعز ك يتدده، مددن اشددتهر ب سددبه ضددار اسددمه وك يتدده، مددن اشددتهر بك تيدده ضددار 
 اسمه، وهكذا واألدلة ك ير  من الروا ، يم س فس أحد يمر  ك ية قتاد ف 

 طالب.............
 أبو سليمان، كي ف
 طالب..........

 ك يته ف قتاد  بن دعامة ممرو  باسمه
 طالب..........

.   ،  
 طالب..............

  ي ف  مم
 أبو الاار  طالب

  ،   ، ك يته أبو الخ،ال.
فهددذا شددأن مددن يشددتهر بشددس  يضددي  البدداقس، وا ظددر فددس ال دداي كلهددم مددن المتقدددمين مددن أهددل الملددم مددن 

 ا ما يمر  ال اي أسمائهم.غيرهم  لا عسر ا هذا تجد ك ير من الملل ين والكتال الذين يكتبون بالك 
فالمبر  بأهل الملم وأهل الرواية الذين   بد من تميي هم فهذا اختل  فيه اختل  فس اسمه، كان موً  لل بس 

عليدده السددال  -بإسددالم المبدداي فأعتقدده، الرسددو   -عليدده السددال  والسددالم-بشددر ال بددس  -عليدده السددال  والسددالم-
لا السدقة جا  تميي ه بأ ه األرقم بن أبس األرقم فس بمدض الروايداز، بمث رجل علا السدقة عامل ع -والسالم

عامل علدا السددقة مدن ب دس مخدنوم فقدا  ألبدس رافد : اسدحب س فإ دب تسديل م هدا، تشدارك س فدس الماملدة وتأخدذ 
 سيبب بس تب عامل عليها، و  يريد أن يم،يه من  سيبه، تكون له نكا  فس الممالة وهذا تكدون لده هديدة م ده، 

ل م هدا، فقدا :     يريد ذلب،   ما يريد أن يشاركه فس الممالة ويشاركه فيما يترتدل عليهدا، اسدحب س فإ دب تسدي
))مدولا القدوم : -عليده السدال  والسدالم-فأسدأله فأتدال فسدأله فقدا  ال بدس  -سدلا هللا عليده وسدلم-حتا  تس ال بس 

ال أحمدد وابدن خنيمدة وابدن حبدان، ،يدل بريدر  حلدز لهدا رو  فدال تحدل لمدو ل،   من أ  سهم وان ا   تحل ل دا السددقة
 السدقة برير  حلز لها السدقة  مم، 

 طالب..........
 الت،ور ليي من النكا .



 موالة لصائِة.
فدألح  المدوالس بأسديادهم مدولا القدوم مد هم أو مدن أ  سدهم  -رضس هللا ع هدا-كا ز لمائشة مو   لمائشة 
 حل لهم تبمًا لهم ومولا القوم م هم، فهم فس حكمهم فس تحريم السدقاز،  مم.فما دامز   تحل ألسيادهم فال ت

 طالب............
 ما تحل لها النكا ، من ب س هاشم ومن ب س الم،لل هسف

 طالب.........
 لكن هس من ب س هاشم ومن ب س الم،للف

 ليسز م هم.
 طالب...........

  عائشدة وب س الم،لل، أل ه ما هس بالمسألة ا تهز تقدو  ولو كان، دليل يد  علا م   النكا  لب س هاشم
 ، المسألة مسألة  سل.ترف  عن هذا لكن  خوا ها

ألن مم دال اللغدو  أوسد  ابدن القديم ذكدر  ؛واك  جا  فس ال سوص يختل  مدن  دص  لدا  خدر المدراد بهدم
 خال  ذكر فس المسألة أربمة أقوا  واختار م ها ما اختار.

 - ملر ا علمم  وسملم-ر سالم بر عبل ا بر عممر عمر أبمم  أر رسمول ا  : وع-رام  ا-قال 
))خمم   فتمولمم  أو ت ممل  بمم  ر وممما : فم:ممول "أعطمم  أف:ممر مهممي"كممار مصطممي عمممر بممر الخطمماب الصطمماء فم:ممول: 

 روا  مسلم. المال وأهت غور مِرف وال سائل فخ  ر وما ال فت تتبص  هفس (( جاء  مر ه ا
-أن رسدو  هللا   -رضدس هللا عدن الجميد -هللا بن عمر عدن أبيده عبدد هللا بدن عمدر   وعن سالم بن عبد

كان يم،س عمر، عمر بن الخ،دال فيقدو  عمدر مدن بدال التدورر أع،ده أفقدر م دس، فممدر  -سلا هللا عليه وسلم
دي ده ود يدال يأتيه الما  مدن غيدر استشدرا  و  تت،لد  فم دل هدذا   يدرد يتوسد  بده اإل سدان فيمدا يمي ده علدا أمدور 

عليده -يقو : أع،ه أفقر م س يم س ليسز بحاجة  ليه فيقو  ال بس  -رضس هللا ع ه-وي    م ه ويتسدا فممر  
))ومددا جددا ب مددن هددذا المددا  ا ت دد  بدده أ ددز أو ا  دد  بدده غيددرب،    ))خددذل فتمولدده أو تسدددا بدده: -السددال  والسددالم

  تتبمدده  -   لددا استشددرا  وت،لدد   ليدده وسددلا  هددذايم ددس مددا يحتددا- وأ ددز غيددر مشددر  و  سددائل فخددذل ، ومددا  
، فالدذ  يدأتس مدن غيدر ،لدل و  ت،لد  و  -جدل وعدال-،   تلت ز  ليه وان ما علد   مالدب ورجدا ب بداب ..    سب

استشرا  هذا يلخذ ويبقا ال ظر فس أمور هذا الما  الذ  يم،ا من شخص كسبه حرام تورعًا م،لول،  ذا كان 
مظلوم ساحبه مأخوذ غسبًا ع ه   يلخذ ألن هذا من بال التماون علدا اإل دم والمددوان،  ذا  هذا الما  المم،ا

كدان الشدخص فاسد  فدال تقبدل هديتده و  ع،يتده     ذا كدان فيهدا تدألي  لقلبده وان    شدب أن الهديدة والم،يدة لهدا 
  فس الخبر اللهم   تجمل ل اس  أ ر علا القلل فيكون لهذا ال اس  يد علا هذا الشخص فيميل  ليه القلل، وجا

ذا كددان )) :ع ددد  يدددًا فيددودل قلبددس  ذا كددان يريددد مددن هددذل الهديددة أو هددذا الم،ددا  مقابددل وتقدددم فددس حددديث أبددس ذر وان
 فال فالمسألة   بد من التأكد من سالمة القسد.    م ًا لدي ب

  له وسحبه أجممين. وهللا أعلم  وسلا هللا وسلم وبارب علا عبدل ورسوله  بي ا محمد وعلا 
 


